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ZMLUVA O ODCHYTE  PSOV 
    Podľa § 269 odsek 2 a následne obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom znení 
 
     I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ služby :  Obec Červená Voda 
     Červená Voda 28,083 01  
V zastúpení:    Pavol Džačovský – starosta obce   
IČO:      00326909    
DIČ:     2020711407               
Bankové spojenie:    VUB    
Číslo účtu:    SK48 0200 0000 0000 2412 6572    
Telefonické spojenie:   0911260332    
E-mail:     starosta@cervenavoda.sk    
 
Dodávateľ služby :    Mgr. Lenka Vašková 

Za vodou 3 
064 01 Stará Ľubovňa  

V zastúpení:     Mgr. Lenka Vašková 
IČO:       52353133 
DIČ:                 1078995115 
Bankové spojenie:     Tatra banka 
Číslo účtu:     SK82 1100 0000 0029 3406 7056  
Telefonické spojenie:    0911 548 025 
E-mail:      vaskovalenka111@gmail.com 
 
 
     II. PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom zmluvy je odchyt túlavých psov na verejných priestranstvách v KÚ obce/mesta 
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
a spočíva v odchyte túlavých zvierat a ich umiestnení do Karanténnej stanice Stará Ľubovňa 
 
     III. ZMLUVNÉ PODMIENKY 
 
Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby v dohodnutom rozsahu: 
1. Odchyt túlavých zvierat pohybujúcich sa na verejných priestranstvách v KÚ obce Červená 
Voda 
2. Zabezpečiť odchyteným túlavým zvieratám základnú alebo potrebnú veterinárnu 
starostlivosť podľa stavu odchyteného túlavého zvieraťa tak aby boli zabezpečené podmienky 
na prepravu odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice 
3. Zabezpečiť identifikáciu majiteľa a okamžitú evidenciu zvieraťa do registra odchytených 
túlavých zvierat ROTZ 
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Objednávateľ služby sa zaväzuje : 
1. Telefonicky objednať odchyt túlavého zvieraťa v KÚ obce a následne túto telefonickú 
objednávku potvrdiť mailom 
2. Mailová objednávka služby je podkladom pre vystavenie faktúry za odchyt túlavého zvieraťa 
 
 
     IV. DOBA TRVANIA ZMLUVY 
 
1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 1 kalendárny rok (12 mesiacov) od podpisu zmluvy. 
 
 
     V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ  
          PODMIENKY 
 
1. Fakturácia sa uskutoční na základe objednávky objednávateľa do 30 dní od zaslania 
objednávky a poskytnutia služby. 
2. Ročný paušálny poplatok 100€ (cena zahŕňa údržbu potrebného vybavenia a pohotovosť 
vozidla). Prvá splátka paušálneho poplatku bude fakturovaná do 30 dní od podpisu zmluvy. 
3. Príplatok za pohotovosť počas sviatkov a víkendov prípadne okamžitý výjazd vo výške 50€. 
4. Riadny výjazd s časovým rozsahom od 24 do 48 hodín bez príplatku. 
5. Výjazd t.j PHM teda reálne km vo výške 0,30€/km z miesta podnikania do miesta určenia 
odchytu túlavého zvieraťa.  
6. Samotný odchyt psa je spoplatnený sumou 50€ za každé odchytené túlavé zviera, čo neplatí 
v prípade matky s šteniatkami do 4 týždňa života – tie sa považujú za 1 túlavé zviera. 
7. V prípade identifikácie majiteľa nie je objednávateľ povinný uhradiť poplatok za odchyt 
túlavého zvieraťa ani za PHM na miesto určenie, tieto náklady prechádzajú na majiteľa 
zvieraťa. 
8. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od vystavenia faktúry objednávateľom. 
 
 
 
     VI. SANKCIE 
1. Ak objednávateľ neuhradí svoje záväzky voči poskytovateľovi v riadnom termíne je 
poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výšky 0,05 % denne 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 
    VII. ĎALŠIE PODMIENKY ZMLUVY 
 
1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa písomne informovať o všetkých okolnostiach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda zverejnením na stránke obce/mesta. 
 
     



 
    VIII. 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 faktúry za vykonané služby dlhšie ako 
dva mesiace 

b) objednávateľa, ak dodávateľ sústavne neplní záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy, alebo nie je spokojný s kvalitou poskytovaných služieb 
 

     3. Uplynutím doby na ktorú bola zmluva uzatvorená t.j na jeden kalendárny rok (12 
mesiacov) od podpisu zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti. 
 
 
    IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vypracované formou písomného dodatku. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , pričom každá zmluvná strana  dostane po 
jednom rovnopise. 
4.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nebola uzavretá 
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V ...................................... dňa........................................... 
 
 
 
 
 
 .............................................     ....................................... 

Dodávateľ        Objednávateľ 


