
ZMLUVA 

NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE 

uzatvorená podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka 

 

Dodávateľ:  

Názov:   Sloboda zvierat, občianske združenie  

Sídlo:   Pod brehmi 6158/1A, 84103 Bratislava 

IČO:   31948201 

DIČ:   2020780575 

Zastúpená:  Ing. Pavla Dugovičová, predseda 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:    

 

Objednávateľ:  

Názov:   Obec Jelka 

So sídlom:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:    00306011 

DIČ:    2021226691 

Zastúpená:  Ing. Gabriel Kiš, starosta obce 

Telefónne č.:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

                                                                          

Čl. I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevzatie opustených a túlavých psov z verejných 

priestranstiev v katastrálny územiach obce Jelka (k. ú. Jelka, k. ú Nová Jelka, k. ú. 

Ereč) a ich umiestnenie do karanténnej stanice Slobody zvierat.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný doviezť odchytené zviera do 

sídla  Slobody zvierat, Pod brehmi 1/a, Bratislava 84103, pričom jeho prevzatie za 

dodávateľa potvrdí službukonajúci pracovník dispečingu Slobody zvierat a za 

objednávateľa pracovník obecnej polície, prípadne iný zodpovedný pracovník 

obecného úradu objednávateľa, ktorý bude nápomocný pri preberaní zvieraťa. 

3. V prípade možnosti dodávateľa a po predchádzajúcej dohode zmluvných strán útulok 

zabezpečí dovoz odchyteného zvieraťa vlastným vozidlom za odplatu 20,- Eur za 

jeden výjazd. 

4. V prípade začipovaného zvieraťa dodávateľ nie je povinný prevziať toto začipované 

zviera. V tomto prípade je obec povinná dohľadať majiteľa túlavého zvieraťa. 

 

Čl. II. CENA A FAKTURÁCIA 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok za  umiestnenie zvieraťa do karantény 

dodávateľa bude spoplatnený v sume 56,- Eur za 1 zviera. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať objednávateľovi za 

poskytnuté služby vždy za jeden celý kalendárny mesiac, a to v nasledujúcom 

kalendárnom mesiaci na základe súhrnnej faktúry. Doba splatnosti faktúr je 15 dní. 

 

Čl. III. SANKCIE 

 



1. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má dodávateľ nárok na úrok 

z omeškania vo výške ustanovenej v § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

Čl. IV. ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY 

 

1. V prípade preplnenej kapacity útulku, má tento právo odmietnuť prevzatie zvieraťa. 

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. 

 

Čl. V. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 

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

objednávateľa a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

 

Čl. 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 Jelke, dňa 16.09.2020    V Bratislave, dňa 16.09.2020 

 

 

 

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

        Objednávateľ               Dodávateľ 


