
Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat 

na území obce Beluj 

 

 

                                                      I 

                                        Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:             Obec Beluj 

                                    Sídlo: Beluj 43, 969 01 Beluj 

                                  

                                     IČO: 00320536   DIČ: 2021107330 

                                     Zastúpený: Mgr. Monika Zlesíková starostka 

                                     Bankové spojenie: SK63 5600 0000 0014 0934 6001 

 

 

                                    ďalej len jako „objednávateľ“ 

 

                                                    a 

 

Poskytovateľ:            OZ  Šťastný domov – Happy House 

                                   Krížny vrch 24. 93405  Levice 

                                   IČO: 42206553   DIČ: 2023517177 

                                   Zastúpené:  Jana Pereszlényiová – predseda OZ 

                                   Bankové spojenie: SK05 0900 0000 0002 2397 6502 

                                   

                                   ďalej len  „poskytovateľ“ 

 

 

                                                     II 

 

                                         Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je činnosť poskytovať služby v zmysle §22 ods.7,8,9 

zákona NR SR č.39/200 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov, ktorá spočíva v odchyte opustených a túlavých zvierat v obci 

objednávateľa a ich následné umiestnenie do karanténnej stanice OZ Šťastný 

domov – Happy House, Levice 

2. Zmluva upravuje činnosti a služby spojené s umiestnením odchytených psov 

z obce Beluj,  ktoré bude poskytovateľ vykonávať s ohľadom na jeho kapacitné 

možnosti a v zmysle vzájomne nižšie dohodnutých podmienok. 

 

                                                      



 

 

                                                           III 

 

                                    Práva a povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zavazuje: 

 

a/ zabezpečiť činnosti uvedené v článku II tejto zmluvy v súlade so zákonom 

   č.  39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a            

   platnými hygienickými a veterinárnymi predpismi 

b/ vykonávať predmet zmluvy uvedený v článku II na základe nahlásenia 

    zamestnanca obecného úradu v Beluji 

c/  zabezpečiť odchyt pomocou osoby odborne spôsobilej 

 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že karanténna stanica, ktorú spravuje, spĺňa všetky 

    podmienky stanovené zákonom, a zavazuje sa splniť všetky úlohy spojené 

    s prevádzkou karanténnej stanice a povinnosťou karantény, veterinárneho 

    vyšetrenia a evidencie odchytených, zabehutých a túlavých zvierat. 

    Zároveň sa zavazuje zabezpečovať spôsob naloženia s odchytenými   

    zvieratami podľa platnej príslušnej legislatívy. Poskytovateľ zabezpečuje 

    odchyt prostredníctvom osoby, ktorá 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, farby, veku, pohlavia 

    c/ veterinárneho ošetrenia, očkovania, označenia mikročipom, kastrácie 

    d/ kadáverov 

    e/ utratených psov 

 

4. Poskytovateľ  odoberie odchytené zviera do karanténnej stanice v čase keď 

    mu to umožnia kapacitné  možnosti karanténnej stanice. 

 

                                            

                                                         IV 

                                  Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zavazuje uhradiť odmenu poskytovateľovi za vykonanú    

    službu na základe predloženej faktúry podľa cenovej ponuky zaslanej 

    poskytovateľom, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je 14 dní, a 

    ktorej súčasťou bude prehľad o počte túlavých zvierat odchytených v obci. 



     

 

 

2. Objednávateľ pri podpise zmluvy uhradí paušálny ročný príspevok   

    na prevádzku karanténnej stanice vo výške 66,00 Eur. 

                                                     

                                                

                                                       V 

            Podmienky umiestňovania psov do karantennej stanice 

 

1.  Poskytovateľ  na vlastné náklady a v súlade s platnými právnymi predpismi 

    zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutch psov v obci Beluj, 

   

    Psy sa umiestnia v odchytových kotercoch obce, kde im bude    

    skontrolovaný  mikročip. V prípade, že psik má čip, bude kontaktovaný    

    majiteľ, ktorý musí zdôvodniť zabehnutie psíka a zaplatiť  obci, 

    pokutu za priestupok.      

    Ak vznikne podozrenie na týranie, alebo iné vážne zanedbanie starostlivosti, 

    má právo obec umiestniť psíka do karanténnej stanice a na majiteľa podať 

    trestné oznámenie. 

    Psíkovia bez označenia  mikročipom budú umiestnení do karanténnej stanice               

    v čase keď to dovolí kapacita karanténnej stanice. 

 

2. Karanténna stanica nesmie prijímať psikov v mene obce od iných, 

    ako osôb určených obcou. 

 

3. Karanténna stanica písomne potvrdí obci prijatie psa do karanténnej 

    stanice, z ktorého je zrejmé kto, kedy a akého psa prijal. 

 

                                                            

                                        

                                                       VI 

                                                 Čas plnenia 

 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 12 mesiacov. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 3 mesiacov. Výpovedná 

     lehota začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej 

     vpovede druhej zmluvnej strane. 

 

              

                                                   



 

 

                                                     VII 

                                     Záverečné ustanovenia 

 

1. Obsah zmluvy je možné meniť len vo forme písomného dodatku, na základe 

    súhlasu oboch strán. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch / 2x pre 

    objednávateľa a 1x pre poskytovateľa/ 

 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

     podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 564/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 

     č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 

     sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

3. Pre ustanovenia neupravené v zmluve platia všeobecné ustanovenia 

    Obchodného zákonníka a všeobecne platnej právnej úpravy SR. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že 

nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu 

s ňou ju podpisujú. 

 

 

V Beluji, dňa: 12. 8. 2020                            V Leviciach,  dňa: …………… 

 

 

Objednávateľ:                                                         Poskytovateľ: 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                          ______________________ 

  Mgr. Monika Zlesíková                                              Jana Pereszlényiová 

          starosta obce                                                              predseda OZ 
               


