ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV
podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného
zákonníka
č.z. 12/2021
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Zhotoviteľ:
Adresa:
IČO:
Zastúpený:
Bank. spojenie:
1.2 Objednávateľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:

Vranovský útulok pre psov
Na hrunku 52/16
093 01 Vranov nad Topľou
42 230 110
Petrom Lengvarským
SK49 0900 0000 0005 6294 1240
Obec Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Starosta obce: Ing. Mgr. Ondrej Milčo
00 32 32 50
2021232763
SK61 0200 0000 0000 2742 4532
Čl. II
PREDMET ZMLUVY

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať odchyt túlavých a zabehnutých psov
v intraviláne obce v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2.2

Rozsah práce je nasledovný:

a) plánovaný odchyt psov, ktorý vykonáva zhotoviteľ dvakrát ročne
b) neplánovaný odchyt zabehnutých a túlavých zvierat v intraviláne obce, ktorý vykoná
zhotoviteľ v prípade naliehavej potreby odchytu
c) karantenizácia a eutanázia odchytených zvierat v prípade odporúčania veterinárneho lekára.
2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje:

a) zabezpečovať činnosti uvedené v Čl. II bodu 1. a 2. 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 Čl. II bode 2.2 písm. a) na základe predchádzajúcej
dohody oboch zmluvných strán
c) vykonávať predmet zmluvy uvedený v Čl. II bode 2.2 písm. b) na základe telefonickej
požiadavky objednávateľa, najneskôr do 48 hodín od nahlásenia
d) zabezpečiť materiálno-technické vybavenie na odchyt túlavých psov, ktoré pozostáva
najmä:

- z automobilu určeného na prepravu zvierat s vyčleneným oddelením na prevoz kadavérov,
z príslušenstva na zabezpečenie odchytu (odchytová tyč, sieť, svietidlo, imobilizačná –
narkotická zbraň – fúkačka, sekera, kladivo, lopata, lekárnička pre zvieratá a ľudí a pod.)
- z ochranných pomôcok
2.4
Odchyt túlavých psov musí vykonávať odborne spôsobilá osoba zhotoviteľa čo
najskôr, bez zbytočných prieťahov tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti
občanov obce. Eutanázia ťažko ovládateľného psa na mieste odchytu alebo oddychovom
automobile je prístupná iba v prípadoch, kedy dochádza k ohrozeniu bezpečnosti zamestnanca
odchytovej služby alebo občanov. Zamestnanec je povinný spísať o uvedenom prípade
správu. Usmrtené zviera je potrebné zlikvidovať podľa platných veterinárnych predpisov.
2.5
Poskytovateľ vedie evidenciu odchytených psov, miesto odchytu, spôsob odchytu,
vek, farba, plemeno.
2.6
Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať informácie z evidencie psov registrovaných na
obecnom úrade.
Čl. III
CENA DIELA
3.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle Čl. II bodu 2.2 je stanovená dohodou
zmluvných strán.
3.2
Cena za zhotovenie diela je 60.- € za jedného odchyteného psa. Cena za prepravu je
0,50.-€ za jeden kilometer + ročný paušál je 150.-€
Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry na účet
zhotoviteľa.
4.2
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zákona č.
289/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a navyše:
- číslo zmluvy,
- deň odoslania deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovaná suma,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
4.3

Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4.4
V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávneného
platobného dokladu objednávateľovi.

Čl. V
DOBA TRVANIA ZMLUVY
5.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 04. 2025

5.2
Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou
výpoveďou niektorej zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Čl. VI
ZMLUVNÉ POKUTY
6.1
Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v súlade s Čl. II je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela uvedenej v bode 3.2 za každý deň omeškania.
6.2
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dojednanom termíne,
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej
v bode 3.2 za každý deň omeškania.
6.3
Ak je omeškanie spôsobné práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo
inou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť a to na strane objednávateľa ako aj na strane
zhotoviteľa, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.
Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1

Zmluvu je možné meniť na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov k tejto zmluve.

7.2
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie
súdu v SR.
7.3
V podstatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník
a platné právne predpisy.
7.4
Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
7.5
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosťou dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7.6
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
Modra nad Cirochou dňa 01.05.2021

...............................................
Zhotoviteľ

.................................................
Objednávateľ

